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حاجة ملحة إلى تحقيق دولي مستقل حول اليمن
رسالة مشتركة من منظمات غير حكومية إلى الممثلين الدائمين للدول األعضاء والمراقبين في "مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة"

أصحاب السعادة،
نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه ،ندعوكم إلى دعم إنشاء فريق تحقيق دولي مستقل في انتهاكات

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي الجارية في اليمن منذ بداية الصراع الحالي .هذه

الدعوة توجهها منظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية والدولية ،و"مفوضية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان" ،و"فريق خبراء مجلس األمن المعني باليمن" منذ عام  .2015ازداد عدد االنتهاكات
وأصبحت الحاجة إلى تحقيقات دولية ذات مصداقية أكثر إلحاحا منذ عام .2015

يواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم ،حيث يعيش ما ال يقل عن  7ماليين شخص على حافة
المجاعة ويعاني مئات اآلالف من الكوليرا .هذه األزمة هي من صنع اإلنسان ،حيث تزيد الحرب الوضع

اإلنساني سوءا في أفقر بلد في الشرق األوسط ،وطرفا النزاع يمنعان وصول المساعدات اإلنسانية .كما قال
رئيس "اللجنة الدولية للصليب األحمر" في ختام زيارته لليمن في يوليو/تموز " :2017ما لم تبد األطراف
المتحاربة مزيدا من االحترام لقوانين الحرب ،أخشى ما أخشاه أن نتوقع انتشار المزيد من األوبئة في المستقبل".

منذ مارس/آذار  ،2015قتل ما ال يقل عن  5110مدنيا وأصيب ما ال يقل عن  8719شخصا في النزاع،

بحسب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان .استمرت االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان على يد طرفي النزاع دون محاسبة .شن التحالف بقيادة السعودية عشرات
الضربات الجوية غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب ،قتلت آالف المدنيين وأصابت المدارس

والمستشفيات واألسواق والمنازل .استخدمت جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد

هللا صالح األسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن وجنوب السعودية ،واستخدمت أسلحة

متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مدن مثل تعز وعدن ،مما أدى إلى مقتل وتشويه العشرات في هجمات قد
ترقى إلى جرائم حرب.
ارتكب الجانبان مضايقات واعتقاالت واخفاءات قسرية ضد الناشطين ،الحقوقيين والصحفيين اليمنيين ،مما
قلص الفضاء المتاح لعمل منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في جميع أنحاء البالد .كما أن عدد
"المفقودين" آخذ في االزدياد :قوات الحوثي وصالح ،والقوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور

هادي ،واإلمارات والقوات اليمنية المدعومة من اإلمارات اعتقلت بشكل تعسفي أو أخفت قس ار المئات وحرمت
أقاربهم من الوصول إليهم ،بل حتى من معلومات عن مصير المحتجزين.
تجند أطراف النزاع األطفال وتنشرهم كجنود للقتال .استخدم الطرفان أسلحة محظورة على نطاق واسع قد تعرض

الصرع .استخدم التحالف بقيادة السعودية  7أنواع على األقل من
ا
المدنيين للخطر بعد فترة طويلة من انتهاء

الذخائر العنقودية ،ووضعت قوات الحوثي-صالح األلغام المضادة لألفراد في عدد من المحافظات اليمنية.

في سبتمبر/أيلول  ،2015دعا مجلس حقوق اإلنسان الحكومة اليمنية ،بدعم من المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ،إلى "ضمان التحقيق الفعال ،بغية إنهاء اإلفالت من العقاب ،في جميع حاالت انتهاكات حقوق

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي" .في سبتمبر/أيلول  ،2016عزز المجلس والية المفوضية السامية لحقوق

اإلنسان ،وطلب من المفوض السامي "تخصيص خبراء دوليين إضافيين في حقوق اإلنسان للمفوضية السامية
في اليمن إلتمام التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية ،مع الحفاظ على المعلومات وتقصي الحقائق وظروف

االنتهاكات المفترضة".

بينما سعى قرار  2016إلى تعزيز وجود المفوضية في اليمن ،كان ذلك صعبا عمليا .فقد رفض الجانب

الحوثي-صالح علنا التعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية أو المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بصفتها مخولة
لتنفيذ القرار .في مارس/آذار  ،2017أعرب نائب المفوض السامي عن قلقه بشأن اللجنة الوطنية ،مشي ار إلى
أنها فشلت في "االمتثال لمعايير المنهجية والنزاهة المعترف بها دوليا" ،و"لم توضح بعد كيف يمكن لعملها أن
ييسر آليات المساءلة المالئمة" .كما فشلت آلية التحقيق التابعة للتحالف بقيادة السعودية في إجراء تحقيقات
موثوقة في االنتهاكات المزعومة .أثار التحالف شكوكا في التزامه المفترض بالمساءلة مع استمراره في اإلنكار

الشامل لالنتهاكات والتجاوزات التي وثقها عدد من المصادر الموثوقة .في العام الماضي ،هددت السعودية
بسحب التمويل من برامج أممية هامة إذا لم يزل األمين العام االئتالف من "قائمة العار" السنوية المتعلقة
باالنتهاكات ضد األطفال.
يدعو المفوض السامي منذ عامين إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ،وهو مستمر في ذلك.
ال يمكن لضحايا االنتهاكات في اليمن االنتظار أطول إلجراء تحقيقات موثوقة في االنتهاكات الجسيمة الجارية.

ولذلك ندعو مجلس حقوق اإلنسان إلى أن ينشئ خالل دورته الـ  36فريقا دوليا مستقال للتحقيق في االنتهاكات

المحتملة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

ينبغي أن تكون للمحققين صالحية تقصي الحقائق والمالبسات وجمع األدلة وتوضيح المسؤولية عن االنتهاكات
المحتملة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي ،بغية وضع حد لإلفالت
من العقاب ،وتحقيق المساءلة.

ندعوكم إلى دعم إنشاء المجلس لفريق التحقيق هذا خالل الدورة المقبلة.
مع فائق االحترام والتقدير،

 .1أطباء العالم

 .2أطباء من أجل حقوق اإلنسان
 .3آفاز

 .4أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 .5االنتصار بدون حرب ،الواليات المتحدة
 .6باكس

 .7البرنامج العربي لنشطاء حقوق االنسان
 .8جمعية حقوق اإلنسان في إثيوبيا
 .9جمعية الشعوب المهددة ،ألمانيا
.10
.11

الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان

ديفند ديفندرز (مشروع شرقي أفريقيا والقرن األفريقي للمدافعين عن حقوق اإلنسان)
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دوف تيلز
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ريبريف
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سايفوورلد
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الشبكة األفريقية للمدافعين عن حقوق اإلنسان
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سيفيكوس

شبكة المدافعين عن حقوق اإلنسان ،سيراليون

الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
الشراكة من أجل العدالة ،نيجيريا

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
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الفدرالية العربية للديمقراطية ،فلسطين

.23

كوربوراسيون أوماناس
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القسط لدعم حقوق اإلنسان ،السعودية

.24

كونترول آرمز

.26

لجنة أصدقاء التشريع الوطني ،الواليات المتحدة

.27

مادريه
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مجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة المعنية بالمرأة والسالم واألمن
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كونيكتاس ،الب ارزيل

مجموعة إنتر آفريكا
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية  -شمس
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مركز الخليج لحقوق اإلنسان

.32

المركز العالمي لمسؤولية الحماية

.34

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

.33

مركز قانون حقوق اإلنسان ،أستراليا

.35

مشروع السالم في اليمن ،الواليات المتحدة
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منتدى المهاجرين في آسيا

.36
.38
.39
.40
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.42
.43
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معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

المنصة الدولية لمناهضة اإلفالت من العقاب

المنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة العفو الدولية

منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان ،اليمن

مؤسسة سد مأرب للتنمية االجتماعية ،اليمن

نادي القلم اإلنغليزي
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نادي القلم الدولي
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*

.54

[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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[تم حجب االسم] ،اليمن*
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.50

.53
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هيومن رايتس ووتش

[تم حجب االسم] ،اليمن*

[تم حجب االسم] ،اليمن*

[تم حجب االسم] ،اليمن*

* أيدت الرسالة  11منظمة يمنية ،لكن طلبت حجب أسمائها من الالئحة المنشورة خوفا من االنتقام.
أسماؤها محفوظة في الملف لدى هيومن رايتس ووتش.

